
אנו מתכבדים להזמינכם לאירוע מיוחד על

יהודי יוון תחת הכיבוש הנאצי:
גירוש, התנגדות והישרדות

יום רביעי, י"ט בחשון תשע"ה, 12.11.2014, בשעה 19:00
בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי

בחסות כבוד שגריר יוון בישראל, 
מר ספירידון למברידיס

ובשיתוף המוזיאון היהודי של יוון

בתוכנית:

ברכות:
מר דן תדמור, מנכ"ל בית התפוצות

מר ספירידון למברידיס, כבוד שגריר יוון בישראל
גב' ז'נט בטינו, מנהלת המוזיאון היהודי של יוון

פרופ' אודט וארון-ווסארד, מרצה להיסטוריה מודרנית, 
 האוניברסיטה הפתוחה, הרצאה בנושא:

יהודי יוון תחת הכיבוש הנאצי: 
גירוש, התנגדות והישרדות

הפסקה
ילדים מוסתרים ביוון הכבושה

תערוכה נודדת של המוזיאון היהודי של יוון

תערוכת אמנות של ארטמיס אלקלעי
ניצולי שואה יוונים

קבלת פנים ותכנית מוסיקלית בלובי

הקרנת הסרט נשיקות לילדים
סרטו הדוקומנטרי של הבמאי ואסיליס לולס על הצלתם של 

חמישה ילדים יהודים ע"י נוצרים, ביוון הכבושה ע"י גרמנים 
)הסרט, 90 דקות, דובר יוונית עם תרגום לאנגלית(

דו-שיח בנושא

נא לאשר השתתפות עד 5.11.14 
שגרירות יוון טל' 03-6951088  
בית התפוצות טל' 03-7457880

תודתו על תרומתם הנדיבה של:
סאבי מיוניס, לזכר סאבי כוהן, אושוויץ 18.6.1944

ושל מרכז למורשת יהדות שאלוניקי ויוון
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You are cordially invited to a special event on 

The Greek Jews under the Nazi Occupation: 
Deportation, Resistance and Survival         

Wednesday, November 12, 2014, at 7:00 pm
at Beit Hatfutsot – The Museum of the Jewish People

Under the patronage of H.E. Ambassador of Greece 
to Israel Mr. Spyridon Lampridis and under the
aegis of the Jewish Museum of Greece

Program:

Greetings:
Mr. Dan Tadmor, CEO, Beit Hatfutsot
H.E. Mr. Spyridon Lampridis, Ambassador of Greece to Israel
Ms. Zanet Battinou, Director, the Jewish Museum of Greece
Lecture by Prof. Odette Varon-Vassard, Professor
of Modern History at the Hellenic Open University on
The Greek Jews under the Nazi Occupation: 
Deportation, Resistance and Survival     
Interval
Hidden Children In Occupied Greece
A Travelling Exhibition of the Jewish Museum of Greece

Art Exhibition by Artemis Alcalay 
“Greek Survivors of the Holocaust”
Reception and musical interlude in the foyer 

Screening of the film Kisses to the Children
A documentary by Vassilis Loules
Five Jewish children saved by Christians in German-
occupied Greece (90 min. Greek with English subtitles)
Dialogue on the subject

R.S.V.P. by Nov. 5th, 2014
Embassy of Greece Tel: 03-6951088 
Beit Hatfutsot Tel: 03-7457880  

We wish to thank for their generous contribution: 
Mr. Sabby Mionis, in memory of Sabby Koen, Auschwitz, 18.6.1944 
The Salonika and Greece Jewry Heritage Center
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בית התפוצות- מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת ת"א 
שער 2, רח' קלאוזנר, רמת אביב 

כניסה לרכב, שער 1, רח' קלאוזנר, רמת אביב, עם הצגת ההזמנה

Beit Hatfutsot – The Museum of the Jewish People, Tel Aviv University 
Campus, gate 2, Klausner Street, Ramat Aviv, Vehicle entrance through 
gate 1, Klausner Street, Ramat Aviv, Please present invitation at entrance

www.bh.org.il

http://www.bh.org.il

